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اجلامعة - وقعت اجلامعة و�شندوق دعم امل�شاريع 

امللك  ل�صندوق  التابع  و�صط  الأ ال�رشق  يف  العلمية 

من  والييثيياثيين  احليييادي  يف  للتنمية  الييثيياين  اهلل  عبد 

امل�ؤمتر  لتنظيم  تعاون  مذكرة  على  املا�صي  اآذار 

�صي�ي احلادي ع�رش للعل�م الكيميائية  وروبي الآ الأ

الذي يعقد حتت الرعاية امللكية ال�صامية يف ت�رشين 

اأول املقبل.

اجلامعة  عيين  نيابة  املييذكييرة  ووقييع 

الدكتور الكركي معلناً اإطالق اجلائزة

خالد  الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  اأعييليين   - اجلامعة 

عمداء  جمل�س  ان  ني�صان  من  ال�صاد�س  يف  الكركي 

حمّكمة  �صن�ية  جييائييزة  تخ�صي�س  قييرر  اجلييامييعيية 

بنت طال لف�صل  ب�صمة  المرية  �صم�  ا�صم  حتمل 

درا�صة يف ق�صايا املراة الردنية.

جاء ذلك خال حفل افتتاح اعمال ندوة الجتاهات 

اجلامعة  يف  املراة  درا�صات  لربنامج  �صرتاتيجية  الإ

العيان  جمل�س  رئي�س  وح�ص�ر  �صم�ها  برعاية 

الن�ص�ية  القيادات  من  وعدد  الرفاعي  زيد  ال�صابق 

يف الردن.

وجييياء اليييقيييرار تييقييديييرا جلييهيي�د �ييصييميي�هييا يف رعيياييية 

احلركة الن�ص�ية والنه��س باملراة الردنية تعليميا 

البارز  ودورهييا  واجتماعيًا  واقت�صاديًا  و�صيا�صيا 

حققت  الييتييي  امليييييراة  متييكيين  يف 

الدكتــــــور الكركـــــــي يعلـــــن عــــن

مرية ب�ضمة يف ق�ضايا املراأة  جائزة �ضنوية با�ضم الأ
اجلامعة  م�صت�صفى  عييام  مييدييير  اأعييليين   - اجلامعة 

ني�صان  الق�صاة يف ال�صاد�س من  عبدالكرمي  الدكت�ر 

يف  الييدويل  الحتيياد  �صهادة  على  امل�صت�صفى  ح�ص�ل 

ج�دة اخلدمات الطبية بعدما  وفر اأكرث من 1400 

مرجع يتطلبها منح هذه ال�صهادة.

تطبيق   من  التاأكد  وبعد  الفنية،  اللجنة  اإن   وقال 

امل�صت�صفى جميع املعايري ومتطلبات احل�ص�ل على 

مبنح  ونهائي  ر�صمي   ب�صكل  اأو�ييصييت  اليي�ييصييهييادة، 

امل�صت�صفى هذه ال�صهادة.

يييام  الأ خييال  امل�صت�صفى  يح�صل  اأن  املنتظر   ومن 

والغذاء،  الدواء  �صامة  �صهادة   على  املقبلة  القليلة 

يح�صل  ووطنية  دولية  جيي�دة  �صهادة  رابييع  لتك�ن 

على  ح�صل  بعدما  تقريبا،  اأ�صب�عن  عليها خال 

.)iso(العتماد ال�طني و�صهادة

من�صب  ييي�ييصييغييل  الييييذي  الييقيي�ييصيياة  الييدكييتيي�ر   وبن 

تقدم  امل�صت�صفى  اأن  اأي�صا  اجلامعة  رئي�س  نائب 

الرابطة  �صهادة  على  للح�ص�ل  �صنتن  قبل  بطلب 

املا�صية،  الفرتة  خال  عمل  واأنه  للج�دة،  الدولية  

متطلبات  ت�فري  على  عاملية،   ب�رشكة  وبال�صتعانة 

العتماد الدويل، الذي يت�صمن )1400( مرجع، كل 

�ضيـــوي  وروبـــي الآ املوؤمتـــر الأ
ردنيــــة" للعلـــوم الكيميائيــــة يعقــــد يف "الأ

من مرا�سم التوقيع

على  اجلامعة" يح�ضل  "م�ضت�ضفى 
�ضــهادة دولية يف جــودة

اخلدمات الطبية

التتمة ... �ص6
...التتمة  �ص5+4

...التتمة  �ص6
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اجلامعة - اأطلق يف اجلامعة يف ال�صاد�س 

املييييي�ؤرخ املميز  مييي�يييرشوع  نييييي�ييصييان  مييين 

امل�ؤرخن  من  جيل  اإعيييداد  اإىل  الييهييادف 

العلمية  الت�جهات  اأ�صحاب  املفكرين 

اخلال�صة.

رئي�صة  اأعلنته  الييذي  امل�رشوع  ويهدف 

الييدكييتيي�رة  اجلييامييعيية  الييتيياريييخ يف  ق�صم 

نظمها  نييدوة  خال  كاتبي  خزنة  غيداء 

ق�صم التاريخ يف اجلامعة بعن�ان) اآفاق 

ردنية(  الأ اجلامعات  يف  التاريخ  اأق�صام 

التاريخية  بييالييدرا�ييصييات  الرتيييقييياء  اإىل 

وتعزيز  العلمي  البحث  على  والتاأكيد 

احلييي�ار الييفييعييال �صمن اإطيييار اأخيياقييي 

اأبييحيياث وفييق روؤيييية �صم�لية  واإجنيييياز 

وا�صحة.

الييدكييتيي�ر  داب  الآ كييلييييية  عييميييييد  واأكيييييد 

اليينييدوة  افتتاحه  خييال  امليي��ييصييى  نييهيياد 

الييتييي �ييصييارك فيها عييدد ميين امليي�ؤرخيين 

كييادميييييين ميين اأقيي�ييصييام الييتيياريييخ يف  والأ

ردنية اأهمية هذه الندوة يف  اجلامعات الأ

الت�ا�صل بن امل�ؤرخن الذين يعتربون 

مة. مرجعا وذاكرة جامعة لاأ

مرتكزات  اإن  كاتبي  الدكت�رة  وقالت 

م�رشوع امل�ؤرخ املميز تتحقق من خال 

خمتلف  وعلى  وعملي  نظري  حم�رين 

ق�صام  والأ الطالب  م�صت�ى  امل�صت�يات 

وم�صت�ى اجلامعات.

كل  يتبنى  اأن  �ييييرشورة  عييلييى  واأكييييدت 

اجلامعات  يف  التاريخ  اأق�صام  من  ق�صم 

يك�ن  �صن�يا،  بحثيا  علميا  م�رشوعا 

م�ؤمتر  وعقد  الردن،  بتاريخ  �صلة  له 

اجلامعات  يف  التاريخ  ق�صام  لأ طابي 

الردنية.

واأو�صحت اأن امل�رشوع يت�صمن اإطاق 

اأق�صام  لطلبة  العلمي  البحث  جييائييزة 

الييتيياريييخ وفيييق مييعييايييري وا�ييصييحيية، ما 

بر�صالة  م�ؤمن  ميي�ؤرخ  اإعييداد  يف  ي�صاهم 

بالدرا�صات  لييارتييقيياء  العلمي  البحث 

التاريخية.

وناق�صت الندوة اأوراق عمل ح�ل واقع 

ردنية  الأ اجلامعات  يف  التاريخ  اأق�صام 

والتحديات التي ت�اجهها والطم�حات، 

واأوراق عمل ح�ل مدى احلاجة لتدري�س 

اليييتيييارييييخ واليييتيييحيييدييييات اليييتيييي تيي�اجييه 

ردنية  الدرا�صات العليا يف اجلامعات الأ

واليي�ظييائييف  الييتيياريييخ  ق�صم  وخييريييجييي 

احلك�مية.

�صاتذة  ويف نهاية الندوة جرى تكرمي الأ

ج�ائز  على  ح�صل�ا  الييذييين  والطلبة 

عييلييمييييية يف �ييصييييياق الحييتييفييال بييالييقييد�ييس 

عا�صمة للثقافة العربية لعام 2009.

اإطــــالق م�ضــــروع املــــوؤرخ املميــــز

�ضاءات اإ

اجلامعة - اأبدت اجلامعة ا�صتعدادها لدعم امل�صاريع 

والن�صاطات الثقافية التي تنفذها وزارة الثقافة. 

خال  الكركي  خالد  الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  وقييال 

الثقافة  وزييير  ني�صان  ميين  ول  الأ يف  مكتبه  يف  لقائه 

يف  للم�صاهمة  ا�صتعداد  على  اجلامعة  اإن  �صقم  نبيه 

الثقافية  واملجات  ؤلفات  امل� من  اليي�زارة  اإ�صدارات 

وامل�صاركة يف فعاليات مدينة الزرقاء عا�صمة الثقافة 

والفن�ن  للكتب  معار�س  اإقامة  خييال  من  ردنييييية  الأ

املختلفة. 

امل�ؤمتر  اأدرجت �صمن برنامج  اأن اجلامعة  واأ�صاف 

ال�صهر  اأوائل  ال�صاد�س الذي �صيعقد  الثقايف ال�طني 

ال�طنية" ويتناول  الثقافة  يف  "املكان  بعن�ان  املقبل 

اإذ خ�ص�س امل�ؤمتر ي�مًا  حماور مهمة ح�ل املدينة، 

كامًا لعقد جل�صاته يف الزرقاء. 

قامة  ورحب الدكت�ر الكركي بال�رشاكة مع ال�زارة لإ

بالتعاون  العقبة  مدينة  يف  وثقافية  معرفية  ن�صاطات 

مع كليات اجلامعة هناك بهدف اإحداث حراك وتنمية 

ثقافية تخدم اأهل املدينة و�ص�احيها. 

امل�صتقبلية  وخططها  الييي�زارة  روؤيييية  �صقم  وعيير�ييس 

للنه��س باحلركة الثقافية ال�طنية ل �صيما الرتكيز 

�رشة يف  على اإ�صدارات ال�زارة وتعزيز دور مكتبة الأ

ن�رش الثقافة اجلادة واملفيدة.

التي  اجلامعة  مع  بالتعاون  الييي�زارة  اهتمام  واأكييد 

متتلك خميييزونيييًا عييلييميييييًا ومييعييرفيييييًا ميي�ييصيييييدًا بييرتاكييم 

الثقافية والفنية وب�ج�د نخبة  كادميية  الأ اخلربات 

من املفكرين واملثقفن فيها.

ردنية" ووزارة الثقافة بحث التعاون بني "الأ

رئي�ص اجلامعة م�ستقباًل وزير الثقافة يف مكتبه

يـــــوم ثقافــي 

جلمهورية كو�ضوفا

طلبة  احتييياد  نظم   - اجلامعة 

ني�صان  ميين  ول  الأ يف  اجلييامييعيية 

بييالييتييعيياون مييع دائييييرة �ييصيي�ؤون 

الطلبة ال�افدين بعمادة �ص�ؤون 

الطلبة ي�مًا ثقافيًا عن جمه�رية 

ك��ص�فا.

وا�ييصييتييمييل اليينيي�ييصيياط عييلييى تقدمي 

والتاريخ  امليي�قييع  حيي�ل  عيير�ييس 

جييمييهيي�رييية  يف  واحليييي�ييييصييييارة 

ردن  الأ اعييرتف  التي  ك��ص�فا 

با�صتقالها عام 2007.

واأبرز العر�س العادات والتقاليد 

وميييييا تيي�ييصييتييهيير بييييه جييمييهيي�رييية 

زراعية  حما�صيل  من  ك��ص�فا 

وم�ارد طبيعية وثروة معدنية.

 90 اأن  اإىل  الييعيير�ييس  واأ�يييصيييار 

بيياملييائيية مييين �ييصييكييان كيي��ييصيي�فييا 

وقد  �صامي  الإ الدين  يعتنق�ن 

عييمييلييت اجلييياميييعييية عييلييى تييقييدمي 

ك��ص�فا  من  للطلبة  ت�صهيات 

لييالييتييحيياق بييهييا ليييليييدرا�يييصييية يف 

واللغة  ال�رشيعة  تخ�ص�صات 

العربية يف مرحلتي البكال�ري��س 

واملاج�صتري.



� �ضاءات اإ

اأمناء  جمل�س  ع�ص�  قالت   - اجلامعة 

اأن�س  ن�صان  الإ حلق�ق  ال�طني  املركز 

ردن �صهد خال ال�صن�ات  ال�صاكت اإن الأ

جمال  يف  اإيييجييابييييية  ؤ�ييرشات  ميي� املا�صية 

حق�ق املراأة ل�صيما ال�صيا�صية منها.

على  األقتها  حما�رشة  خييال  واأ�صافت 

العليا يف مركز  الدرا�صات  برنامج  طلبة 

الثاثن  يف  باجلامعة  امليييراأة  درا�ييصييات 

ال�صيا�صية  رادة  ليياإ اأن  املا�صي  اآذار  من 

ردنية دورا كبريا يف متكن املراأة من  الأ

يف  متقدمة  قيادية  م�اقع  اإىل  ال��ص�ل 

ردنية. الدولة الأ

و�صلطت ال�ص�ء على احلركات الن�صائية 

م�صريًة  ردن  الأ ويف  العربي  الييعييامل  يف 

دور  تعزيز  يف  لعبته  اليييذي  اليييدور  اإىل 

ال�صيا�صية  ال�صعد  كييافيية  عييلييى  املييييراأة 

والقت�صادية والجتماعية.

واأ�صارت ال�صاكت اإىل املنا�صب القيادية 

خ�ص��صا  ردنية  الأ املراأة  تقلدتها  التي 

املتعاقبة  احلييكيي�مييات  يف  ميي�ييصيياركييتييهييا 

عيان والن�اب  وع�ص�يتها يف جمل�صي الأ

م�ؤ�ص�صات  يف  يييجييابييييية  الإ وم�صاهمتها 

املجتمع املدين لفتة اإىل التحديات التي 

واجهتها.

ن�صان  ردن بحق�ق الإ واأكدت اهتمام الأ

وامل�اثيق  الد�صت�ر  اأحكام  اإىل  م�صرية 

هذا  يف  عليها  �صادق  التي  والتفاقيات 

املجال.

طلبة واإ�سغاء كامل للمعرفة

»زراعـــة  اجلامعـــة«

ت�ضــــــارك فــــــي موؤمتـــــــر عاملـــــــــي

يف  الييزراعيية  كلية  عميد  �ييصييارك   - اجلامعة 

اجلييامييعيية  الييدكييتيي�ر عييميير كييفيياوييين يف اأعييمييال 

اأجل  من  الزراعية  للبح�ث  العاملي  "امل�ؤمتر 
التط�ير" الذي عقد يف فرن�صا م�ؤخرًا. 

وقيييال الييدكييتيي�ر كييفيياوييين يف تيي�ييرشيييحييات اإن 

غذية والزراعة  امل�ؤمتر الذي نظمته منظمة الأ

الدولية "الفاو" بحث م�ا�صيع مهمة تناولت 

اآليات م�صاعدة املزارعن الفقراء ذوي الدخل 

املحدود بهدف رفع م�صت�اهم املايل واملعي�صي 

وانعكا�س ذلك على م�صت�يات التنمية ال�طنية 

قليمية.  والإ

بيي�ييرشورة  اأو�يييصيييى  املييي�ؤمتييير  اأن  واأ�يييصييياف 

�صا�صية ودعمها  ال�صتجابة حلاجات املزارع الأ

الب�رشية  امليييي�ارد  يييعييري  امليي�ؤمتيير  اأن  ؤكيييدًا  مييي�

الهتمام حيث تعترب املحرك الرئي�صي للقطاع 

الزراعي الذي يعد رافدًا مهمًا يف التنمية بكافة 

جمالتها واأ�صكالها املتعددة.

�صل�صلة  اأنيييه جييرت  اإىل  كييفيياوييين  الييدكييتيي�ر  ولييفييت 

متثل  امل�ؤمتر  يف  م�صاركة  وفيي�د  مع  اللقاءات  من 

املجم�عات ال�صت�صارية الدولية للبح�ث الزراعية 

و�صط و�صمال  واحتادات بحثية زراعية يف ال�رشق الأ

كلية  �صهدتها  التي  التط�رات  عر�س  كما  اإفريقيا 

بالبحث  واهتمامها  الدرا�صية  وخططها  الزراعة 

العلمي وخدمة املجتمعات املحلية. 

ال�ضاكت حتا�ضر حول املراأة 
وال�ضيـا�ضــة

خ�صبة  عييلييى  عيير�ييصييت   - اجلامعة 

مدرج احل�صن بن طال يف اجلامعة يف 

يطالية  ول من ني�صان امل�رشحية الإ الأ

)مرياندولينا(.

الييتييي عر�صت  امليي�ييرشحييييية  وتيي�ييصييكييل 

الييفيينيي�ن  ق�صمي  بيين  مييا  بييالييتييعيياون 

امل�رشحية يف كلية الفن�ن والت�صميم 

يف  داب  الآ كلية  يف  العربية  والييلييغيية 

يطالية  الإ ال�صفارة  وبيين  اجلامعة 

لتعريف طلبة  فر�صة مهمة  عمان  يف 

عمال امل�رشحية العاملية.  الق�صم بالأ

ومتيز العر�س امل�رشحي با�صتخدام 

التي  دلرتييييي"  "الك�ميديا   تقنية 

وتقدمي  احلركي  امل�رشح  على  تعتمد 

ال�ص�ر النمطية لل�صخ�صيات والذي 

القرن  قبل  اأوروبييييا  يف  �ييصييائييدًا  كييان 

التا�صع ع�رش. 

ال�صفري  امليي�ييرشحييي  الييعيير�ييس  ح�رش 

فييرانيي�ييصيي�ييصييكيي�  عمان   يف  يييييطييييايل  الإ

فييرانيي�ييصيي�ين وعييميييييد كييلييييية الييفيينيي�ن 

والت�صميم الدكت�ر عبد احلميد حمام  

ورئي�س ق�صم الفن�ن امل�رشحية وعدد 

من اأع�صاء هيئة التدري�س وجمع من 

عمان  يف  يطالية  الإ ال�صفارة  اأركيييان 

يطالية  وجمه�ر من اأبناء اجلالية الإ

ردن وطلبة اجلامعة. يف الأ

ردنية« م�سرحياً اإيطاليا يف »الأ

عــــر�ض م�ضرحـــــي
اإيطالـــــي



� تتمات

اجنازات ملم��صة على كافة ال�صعد املحلية والعربية 

والدولية.

املراأة  اإن  الفتتاح  األقاها يف  كلمة  الرفاعي يف  وقال 

فاعا يف  ردنية �رشيكا  الأ الدولة  تاأ�صي�س  منذ  كانت 

احلياة العامة وعلى خمتلف ال�صعد اذ كان للحركة 

م�صرية  دعم  يف  اليجابي  دورهييا  ردنية  الأ الن�ص�ية 

ردنية وتعزيز م�صاركتها يف احلياة العامة. املراأة الأ

بعد  ذات  وماتزال  كانت  احلركة  هذه  ان  وا�صاف 

واجتماعيا  ثقافيا  ال�ج�ه  متعدد  اأخاقي  فكري 

القيادة  بف�صل  انييه  ؤكييدًا  ميي� واقت�صاديا  و�صيا�صيا 

جمتمع  بيينيياء  على  واإ�يييرشارهيييا  امللهمة  الها�صمية 

�صا�س  الأ طييار  الإ ن�صان  الإ حق�ق  وجعل  دميقراطي 

بيئة  ت�فريها  جانب  اىل  ردين  الأ امل�اطن  لنه��س 

الن�ص�ية  احلركة  متكنت  متفتحة  منفتحة  �صيا�صية 

للمراأة  الجنييازات  الكثري من  ردنييييية من حتقيق  الأ

ردنية عرب م�صريتها العريقة. الأ

ردن اأولت  وقال الرفاعي اإن القيادة ال�صيا�صية يف الأ

املييراأة عناية خا�صة وعملت من اجل تعزيز  ق�صايا 

دورها يف حتقيق التنمية امل�صتدامة اميانا منها بان 

عملية التنمية ل ميكن اأن تتحقق مبعزل عن م�صاهمة 

املراأة.

الذي  واملييحيي�ري  املهم  الييدور  اإىل  الرفاعي  واأ�ييصييار 

قامت به جالة امللكة رانيا العبداهلل يف جت�صيد اأهمية 

باملراأة  النه��س  اجل  من  امل�صرتك  العربي  العمل 

يف  العربية  املييييراأة  منظمة  إطيياق  بييا وذليييك  العربية 

ردن عام2003. الأ

وا�صتعر�س الرفاعي الجنازات التي حققتها املراأة 

الن�صاء  بن  المية  ن�صبة  انخفا�س  ومنها  ردنية  الأ

امليي�ييصيياواة اجليينييدرييية يف ن�صب اللييتييحيياق  وحتييقيييييق 

املييراة  التحاق  ن�صب  وارتييفيياع  ال�صا�صي  بالتعليم 

المهات  وفيات  معدلت  وانخفا�س  اجلامعات  يف 

وامل�اليد وتط�ر خدمات رعاية الم�مة والطف�لة.

التي  بيياملييراة  العاقة  ذات  الت�رشيعات  اىل  ولفت 

ذلك  نتيجة  امليييراة  فحققت  اكييرب  باهتمام  حظيت 

التي  الق�انن  اهم  ومن  مهمة  ت�رشيعية  مكت�صبات 

متت اعادة النظر فيها قان�ن العمل وقان�ن ال�صمان 

ق�انن  وهي  الدخل  ال�رشيبة  وقان�ن  الجتماعي 

املدنية  الق�انن  اىل  ا�صافة  اقت�صادي  طابع  ذات 

جيي�ازات  وقييانيي�ن  املدنية  الحييي�ال  قييانيي�ن  ومنها 

ال�صفر وقان�ن النتخاب.

و�ييصييدد الييرفيياعييي عييلييى اهييمييييية تييطيي�ييير املييزيييد من 

دائييرة  ت��صيع  اجييل  من  والت�رشيعات  الجيييراءات 

العامة لمتاكها  املراة الردنية يف احلياة  م�صاركة 

بدورها  الازمة  والكفاءة  واخلييربة  الق�ية  الرادة 

احلي�ي يف بناء ال�طن والمة.

اجلن�صن  بن  امل�صاواة  حتقيق  ان  الرفاعي  وقييال 

ه� خيار ا�صا�صي للتقدم م�صريا اىل ان حتقيق هذه 

اجلن�صن  بن  العاقة  حدود  عند  تقف  ل  امل�صاواة 

ق�صايا  جتاه  ايجابية  م�اقف  اتخاذ  ي�صمل  وامنييا 

الفر�س  ؤ  وتييكييافيي� والدميقراطية  النيي�ييصييان  حييقيي�ق 

الردن مره�ن  املييراة يف  او�صاع  ازدهييار  ان  مبينا 

مب�صاركتها الكاملة والفاعلة يف احلياة العامة .

قد  الفتتاح  حفل  بداية  يف  الكركي  الدكت�ر  وكييان 

ممن  الكبار  الرجال  من  كرمية  ثلة  جه�د  ا�صتذكر 

اأظلهم احل�صن طيب اهلل ثراه بحكمته عند تاأ�صي�س 

له  املغف�ر  الراحل  طليعتهم  ويف  ردنية  الأ اجلامعة 

ول ملجل�س اأمناء اجلامعة املرح�م �صمري  الرئي�س الأ

الرفاعي.

وقال الدكت�ر الكركي اأبداأ بفكرة اأوىل عن اجلامعة 

جامعة  فهي  فيها  امليييراأة  ح�ص�ر  وواقيييع  واأهييلييهييا 

هي  وهييذه  تتحيز  ول  متيز  ل  اليييروح  يف  د�صت�رية 

اأعداد الطالبات يف مرحلة  رقام  ال�ص�رة كا�صفًا بالأ

هيئة  واأع�صاء  العليا  والييدرا�ييصييات  البكال�ري��س 

التدري�س من ال�صيدات.

بكال�ري��س   الييطييالييبييات)21426(  اأن  واأ�ييصيياف 

والييطييالييبييات/درا�ييصييات  ذكييي�را   )11342( مقابل 

عليا )2640( مقابل )2303( ذك�ر واأع�صاء هيئة 

ذكيي�را   )1041( مقابل  �صيدة   )390( التدري�س 

منهن )23( �صيدة برتبة اأ�صتاذ.

للعقل  ومكان  اأكادميية  ردنييييية" روح  "الأ اإن  وقييال 

ومنرب  و�صحافة  وف�صائية  واإذاعة  للبحث  ومراكز 

املكتبات  ل  والييييي�م  الدنيا  يج�ل�ن  و�صباب  ثقايف 

مغلقة ول ح�اجز على الدروب اإىل املعرفة �رشطنا 

العقل واملنهج والإجناز.

بييائيينييا  واأعيييييرب الييدكييتيي�ر الييكييركييي عييين تييقييديييره لآ

ؤ�ييصيي�ييصيين الييذييين جييعييليي�ا هيييذا املييكييان)اجلييامييعيية  امليي�

ن�صانية والذين �صربوا  ردنية( ب�صتانًا للمعرفة الإ الأ

ي�م كانت م�ازنتها عام 1962 خم�صن الف دينار 

ويعل� �صجيج ال�صك�ى واجلامعة وامل�صت�صفى لهما 

ملي�ن  وخم�صن  مئة  عن  الي�م  تزيدان  م�ازنتان 

دينار.

مركز  مقر  تخ�صي�س  عن  الكركي  الدكت�ر  واأعلن 

الكادميية والقيادة يف اجلامعة ليك�ن املقر امل�صتقل 

ملركز درا�صات املراة م�صددا على ان اجلامعة واملمثلة 

مبجل�س عمدائها جادة يف رفد مركز درا�صات املراة 

بالكادميين املتخ�ص�صن يف درا�صات املراة ا�صافة 

اىل ابتعاث عدد من الدار�صن والدار�صات اىل خارج 

املييراة  درا�ييصييات  يف  الدكت�راه  �صهادة  لنيل  الردن 

ومبا يعزز من م�صرية املركز م�صتقبا .

املييراة  درا�ييصييات  مركز  مديرة  عر�صت  جهتها  من 

تا�صي�صه  جيياء  الييذي  اجليياغيي�ب  حما�صن  الدكت�رة 

عييييام1998  ب�صمة  المييييرية  �صم�  ميين  بت�جيهات 

ثم  العليا  الدرا�صات  كلية  �صمن  اكادميي  كربنامج 

الق�صم  تط�ر  مراحل   2006 العام  يف  ق�صما  ا�صبح 

واهدافه  ومهامه  بروؤيته  م�صتقا  مركزا  لي�صبح 

ليغدو اول وحدة تعليمية متنح درجة املاج�صتري يف 

درا�صات املراة على م�صت�ى ال�رشق الو�صط.

من  طالبتن  ان  اىل  اجلاغ�ب  الدكت�رة  وا�ييصييارت 

البحث  �صعيد  على  مميزا  جناحا  احييرزتييا  املييركييز 

بالف�ز  جناحهما  متثل  حيث  املا�صي  العام  العلمي 

من  مقدمة  والن�صانية  الجتماعية  العل�م  يف  مبنح 

امللكة  جالة  اطلقتها  التي  العربية  املييراة  منظمة 

اىل  بال�صافة  عيييام2003  ردن  الأ يف  العبداهلل  رانيا 

ف�ز طالبة اخرى بجائزة التميز يف بحث املاج�صتري 

على م�صت�ى الكليات الن�صانية يف اجلامعة.

المرية  �صم�  �صاركت  عمل  جل�صتا  الندوة  وتخلل 

اعربت  حيث  الوىل  اجلل�صة  يف  طييال  بنت  ب�صمة 

�صم�ها يف مداخلة لها عن �صكرها وتقديرها للقائمن 

على اجلامعة الم يف اململكة ملا ت�صيفه من اجنازات 

وطنية ترمي اىل تط�ير م�صرية الن�صان الردين.

مركز  يحققه  ملييا  امتنانها  عيين  �صم�ها  عييربت  كما 

درا�صات املراة يف اجلامعة من ا�صافات ن�عية ومبا 

املزيد  بذل  اىل  داعية  الردنية  املييراة  م�صرية  يعزز 

ومبا يدعم م�صرية املراة الردنية.

الدكت�رة  تراأ�صتها  التي  الوىل  العمل  جل�صة  ويف 

املييراة  درا�ييصييات  )برنامج  وعن�انها  اخليمي  هالة 

ا�صتعر�صت  العاملي(  واملنظ�ر  املحلي  املنظ�ر  بن 

اليييدكيييتييي�رة اجلييياغييي�ب اليي��ييصييع احلييييايل لييربنييامييج 

درا�صات املراة يف املركز لفتة اىل ان املركز ب�صدد 

الر�صالة  على  والرتكيز  ال�صامل  المتحان  الييغيياء 

من  عدد  اىل  م�صرية  املاج�صتري  درجة  لنيل  البحثية 

اخلييرباء  يف  النق�س  منها  ت�اجهه  التي  التحديات 

واملخت�صن يف جمال املراة بال�صافة اىل عدم وج�د 

اىل  وافتقاره  للمركز  ثابتة  تدري�صية  هيئة  اع�صاء 

مكتبة متخ�ص�صة بدرا�صات املراة وخمترب حا�ص�ب 

م�صتقل.

وا�صارت الدكت�رة اجلاغ�ب اىل ان ق�صم الدرا�صات 

والبيييحييياث يف املييركييز مييتيي�ا�ييصييع جيييدا وغيييري مفعل 

لق�صايا  العلمي  البحثي  اجلانب  تخدم  بدناميكية 

املراة.

ا�صتطاعية  درا�ييصيية  نييتييائييج  عيير�ييس  اىل  وتييطييرقييت 

اجنزها املركز ابرزت عدم الر�صى الكامل من طاب 

وطالبات املركز البالغ خم�صة من الذك�ر و36 من 

الناث عن املركز.

رويييدة  الييدكييتيي�رة  قدمته  عيير�ييس  اجلل�صة  وتخلل 

برنامج  يف  معا�رشة  عاملية  اجتاهات  ح�ل  املعايطة 

درا�صات املراة.

ال�صم�ر  هاين  الدكت�ر  تراأ�صها  الثانية  واجلل�صة 

ومعني�ن  ومييعيينيييييات  متخ�ص�صات  بحثت  حيييييث 

ال�صرتاتيجية  الجتاهات  املراأة  ق�صايا  يف  وخرباء 

املراة والتي  امل�صتقبلية لربنامج درا�صات  واخلطط 

التدري�صية  الطرق  اتباع  �ييرشورة  على  فيها  ركييز 

البداعية.

وثمنت المينة العامة للجنة ال�طنية ل�ص�ؤون املراة 

الردنييييية  النييبيياء  ليي�كيياليية  حييديييث  يف  ا�صمى خ�رش 

)برتا( اطاق اجلائزة واعتربتها بانها متثل حافزا 

لتكثيف  والكييادميييييين  واملتخ�ص�صن  للباحثن 

العلمية والكادميية يف جمال  جه�دهم ودرا�صاتهم 

ق�صايا املراة يف خمتلف ج�انبها ومبا �صريفد اللجنة 

مبا حتتاجه من درا�صات علمية مدرو�صة مبنية على 

الحتياجات الفعلية للمجتمعات والتي �صت�صاهم يف 

النه��س باو�صاع املراة الردنية.

للمجل�س  العامة  المينة  الندوة  اعمال  يف  و�صاركت 

ال�طني ل�ص�ؤون ال�رشة العن الدكت�رة هيفاء اب� 

العربيات  للن�صاء  القان�نية  ال�صبكة  ورئي�صة  غزالة 

القا�صية اح�صان بركات ورئي�صة جتمع جلان املراة 

الردين  الن�صائي  الحتيياد  ورئي�صة  ال�صمن  اب�  مي 

امنة  امليييراة  احتييياد  ورئي�صة  املعايطة  نهى  الييعييام 

الزعبي.

الدكتــــــور الكركـــــــي يعلـــــن عــــن

مرية ب�ضمة يف ق�ضايا املراأة  جائزة �ضنوية با�ضم الأ



�

وفيما يلي الن�ص  الكامل لكلمة رئي�ص اجلامعة 

الدكتور خالد الكركي

�ساحبة ال�سمو امللكي المرية ب�سمة بنت طالل 

املعظمة

دولة الرئي�ص ال�ستاذ زيد الرفاعي

اأن  واأ�ييصييتيياأذنييِك  وىل،  الأ اجلامعة  يف  بيننا  بييك  اأهيييًا 

اإىل �صي�فنا يف هذا ال�ّصباح،  اأمدَّ الرتحيب وامل�ّدة 

�ييصييتيياذ زيييد الييرفيياعييي بالرتحيب  واأخيي�ييسُّ دولييية الأ

با�صمنا جميعًا، وبال�صكر على ح�ص�ره الكرمي الذي 

ُره ونراه ا�صتئنافًا ل�صلٍة قدميٍة ر�ّصخها الرئي�س  ُنقدِّ

�صمري  املرح�م  دوليية  اجلامعة  اأمناء  ملجل�س  ول  الأ

ول عبد املنعم الرفاعي  الرفاعي و�صاحب الن�صيد الأ

وال�رشيك يف ال�صعار خالد الرفاعي.

ُثّلة  جهد  بف�صل  اجلامعة  بييه  نه�صت  زميييان،  ذاك 

كرمية من الرجال الكبار ممن اأظّلهم احل�صن طّيب 

ردن  مره باأن يك�ن لاأ اهلل ثراه بحكمته، و�صدع�ا لأ

جامعة، فكان الذي اأراد، حتى جئنا اإليها من تراب 

القرى املبارك طلبًة، وها نحن نلتم�س فيها بعد عق�ٍد 

التحّ�لت ودورة احلياة كتبًا ن�صكُن اإليها، و�صجرًا 

ناألف ظّله، وفتية يطلع�ن بن الكتب وال�صجر وقد 

ومعرفة  علم  من  الدنيا  يف  ما  اأعلى  بخي�ط  تعّلق�ا 

وت�صامح وم��ص�عية.

�ساحبة ال�سمّو،

د  اأ�صتاأذُنِك اأن اأجتاوز عن م��ص�ع اللقاء الذي ُحدِّ

يف ا�صرتاتيجيات مركز درا�صات املراأة املقبلة، واأن 

اأبداأ بفكرة اأوىل عن اجلامعة واأهلها وواقع ح�ص�ر 

املراأة فيها، فهي جامعة د�صت�رية يف الروح، ل متيِّز 

رقام: ول تتحيَّز، وهذه هي ال�ص�رة بالأ

مقابل   )21.426( )بكال�ري��س(:  الطالبات   -

)11.342(  ذك�ر.

مقابل   )2640( عليا(:  )درا�ييصييات  الطالبات   -

)2303( ذك�ر.

مقابل  �صيدة   )390( التدري�س:  هيئة  اأع�صاء   -

برتبة  �ييصيييييدة   )23( منهن  ذكيييي�ر،   )1041(

اأ�صتاذ.

 )2059( مقابل  �صيدات   )1008( دارييي�ن:  الإ  -

رجال.

لهذا نعتزُّ اأّننا ُكّنا عند ُح�صن ظنِّ اأهلنا بنا ي�م ُقلنا:

ال�ّسفح على  اخليول  "�سهيل 
                اإّما ال�سعود واإّما ال�سعود"

واملعرفة،  بال�عي  عظيم  �صعب  يتحّرر  كي  ن�صعد 

والعدل،  العقل  ح�ار  اأهل  اأننا  خرين  الآ ُنعلم  وكي 

ل ح�ار ال�صيِّد والعبد، واأّننا ل نتيه يف �صعب بّ�ان، 

التاريخ،  وكتابة  الإمرباط�ريات  ظام  نخ�صى  ول 

وو�صف ال�صم�لية باأنها دمي�قراطية.

ُحبِّه  على  الطعام  "ُنطعم  ّنيينييا  اأ لنا  كييّلييه،  هييذا  ولنا 

م�صكينًا ويتيمًا واأ�صريا"، واأننا من الذين "ُي�ؤثرون 

من  واأّننا  خ�صا�صة"،  بهم  كان  ول�  اأنف�صهم  على 

الذين "حت�صُبهم اأغنياء من التعفُّف"، ونحن نعرف 

وطنًا  لنا  لكّن  ُين�صى"،  والليل  النهار  "اختاف  اأن 

ال�صم�س على حيطانه ويف ب�اديه واأريافه وح�رشه 

ر�س با�صعتها وقد فعلنا  تكتب ا�صماء �صهداء هذه الأ

نييقييراأ يف ال�رشيف  ردنييييية، ونييعييرف كيف  ذلييك يف الأ

الّر�صي، وكاأننا يف ح�رشة الراحل الكبري احل�صن:

َين�صى". ل  ومثلي  ُين�صى  ل  "فمثلك 
ول اأظن يا �صاحبة ال�صمّ� ويا دولة الرئي�س اإّل اأننا 

رًا واإح�صا�صًا باجلرح ول�عة  تذكُّ �صّد  الأ الثاثة من 

�صد فرحاُ على جتاوز ال�صعاب  الرحيل، لكننا من الأ

امل�صتقبل  اآفييياق  نح�  الييثيياين  اهلل  عبد  مييع   وامل�صي 

والريادة والتقدم.

�ساحبة ال�سمّو،

يحا�رشنا  ييب،  ُمييغيييَّ غييري  عقلنا  لكن  غييائيير،  جرحنا 

ال�صهداء،  دفاتر  اإىل  فنع�د  العّم،  وبن�  الفهم  �ص�ء 

مة"، وتتحّ�ل  ون�صعى اإىل "ك�صف الُغّمة عن حال الأ

مثل  ال�صدة" اإىل  بعد  "الفرج  يقراأن  وهّن  اأّمهاُتنا  

والغابات  فييق  الأ ما وراء  التي ترى  اليمامة  زرقيياء 

والغمام، وكّل اأردنية زرقاء ميامة، وكل اأردنية هي 

على  ت�صالح  ل  الغ�صب،  �صيدة  كليب  ابنة  اليمامة 

ث�با من  تلب�س  اردنية عظيمة  بدم، وكل  الدم حتى 

اأردنية  وكل  هناك،  اأو  هنا  �صهيد  دم  يغطي  ق�صب 

الكرامة. فهل  وا�صحة يف وطنيتها و�ص�ح دمنا يف 

يحتاج دمنا الذي بهذا ال��ص�ح اإىل ُمعجم طبقي اأو 

راأ�صمايل كي يفهمه!!

ُك يقظًان الرتاب ونائمه، ون�صري نح�  نحن هنا، نحرِّ

اأقدام اأمهاتنا كّل م�صاء، ونقراأ:

�سرت ق�سدك ل كامل�ستهي بلدًا

                         لكن، كمن يت�سهى وجه َمْن َع�ِسقا

خرين يف تقييد اندفاعاتنا العلمية  نعرف اأن جناح الآ

ر�س  ن�صانية مطلٌب ع�صري، نحن �صنغر�س هذه الأ والإ

ب�صي�ف العلم واملعرفة حتى ي�صتجيب العدم، ونحن 

�صيدات  �صنجد  حمجن،  اأبييّي  القاد�صية  فار�س  مثل 

ُحّرة،  عربية  حّررته  كما  قيده  من  �صري  الأ يحررن 

فانت�رش ...!

نحن هنا معًا، الن�صاء والرجال، ال�صباب وال�صي�خ، 

يق�ل  ل  حتى  هنا  نحن  واجلن�د،  والعمال  الطاب 

يقظة  على  �صنبقى  الييذئييب"،  "اأكييلييه  اأخيه  عن  اأحييد 

دوما،  ملا ه� كبري  منذورة  الر�س  هذه  ن  لأ دائمة، 

واجلامع  واحلميمة  اأذرح  الكتمال،   اأوان  وفيها 

احل�صيني الكبري الذي �صهد اأول بيعة خلليفة عربي 

م�صلم وه� احل�صن بن علي، حدث ذلك بعد اأن غاب 

العرب ع�رش قرون عن القيادة.

يا �ساحبة ال�سمو،

�صابقة  منا�صبات  يف  ق�له  اأوّد  كنُت  كيياٌم  البال  يف 

على  اأمييري  عزمُت  فقد  الي�م  اأّمييا  تراجعت،  لكنني 

يطّل  حتى  الليل  وعيي�رة  يف  حفٌر  الكتابة  ن  لأ ذلييك، 

طفال  والأ باملدار�س  ال�ّصبح  ويتنّف�س  الفجر  علينا 

وال�صنابل واحلداء.

مام علي، الطاهرة، وعقيلة  الكام عن زينب ابنة الإ

�صقيقة  زينب  ال�صيدة  عن  ها�صم،  واأم  ها�صم،  بني 

مام ال�صهيد احُل�صن بن علي، حاملة اأ�صى كرباء  الإ

حتى  ورجالهم،  اأهلها  اأطفال  وم�صارع  وعط�صها 

دم�صق،  اإىل  ال�صقيق  راأ�ييس احل�صن  �صارت يف ركب 

يف  ُين�صى  ل  در�صًا  زييياد  بن  اهلل  عبيد  عّلمت  اأن  بعد 

قالت  يييزيييد  اإىل  واجلييييراأة، وحيين و�صلت  امليييروءة 

من الكام ما ظّل يف اأعلى ما يف روح الث�رة واللغة 

وجرح احل�صن العظيم.

يت على ا�صم كربى بنات �صيد اخللق  زينب التي �ُصمِّ

ُت�صيء  الييتييي  هييي  واليي�ييصييام،  ال�صاة  عليه  حممد 

�صقيقة  زينب  قلت:   والقاهرة،هل  دم�صق  قناديلها 

احل�صن ....!

ق�ل يا �صاحبة ال�صم�،  نعم،  وما جئُت بهذا كّله اإل لأ

هذه واحدة من الها�صميات العظيمات، وقد حملِت 

مثلها جراح الزمان ال�صعب بن اأبيِك الغايل واأخيِك 

العزيز، وعرفِت اأكرث مّنا جميعًا معنى "كرباء":  

احلييق  عييلييى  �يييييييرشار  والإ واليي�ييصييهييادة  "الييعييطيي�ييس 
والث�رة".

 اأق�ل زينب، واأعني اأنت احلفيدة الها�صمية العزيزة، 

مب�قف  هييذا  ما  احل�صن!!  �صقيقة  مثلها:   األ�صِت 

حق  عيين  هنا  نييدافييع  لكننا  يطنب،  اليييذي  اخلطيب 

والكتاب،  والّرغيف  واحلرية،  العدل  يف  ردنين  الأ

حتقيق  وع�رش  الفقر  بهج�م  ُمثقل�ن  اأنهم  �صحيح 

العرب،  النخلة عّمة  الحام، لكنهم ينه�ص�ن، كما 

وكما هي العنقاء اأبهى اأ�صاطري اأّمتهم،

ومن  جيياهييل،  كّله  املا�صي  يقاطع  ميين  اأن  ونييعييرف 

يحمله كّله دون نقده فا�صل، واأن من ين�صب لنف�صه 

اأ�صنافًا من اخلرافات، ومن يتع�ّصب لغري قيم احلق 

امل�صتقبل  ي�اجه  ومن  خر،  الآ ي�صلبه  ومن  واخلري، 

باخل�ف والرتدد ... ه� اأي�صًا مثل �صاحبه خائب.

الييزمييان اجلييديييد ميي�ييصيياواة وحييرييية وتيي�ييصييامييح؛ قيم 

على  وانفتاح  ذكييي،  وعقل  عالية،  وميييروءة  رفيعة 

ن�صاين كي نك�ن �رشكاء يف �صناعته ل من  امل�صهد الإ

اجلال�صن على مقاعد املتفرجن على املباراة الكربى 

نح� التقدم واحلياة.

للعقل،  ومكان  اأكادميية،  روح  ردنييييية،  الأ هي  هييذه 

ومراكز للبحث، واإذاعة وف�صائية و�صحافة، ومنرب 

الّدنيا، والي�م، ل املكتبات  ثقايف، و�صباب يج�ل�ن 

مغّلقة، ول ح�اجز على الدروب اإىل املعرفة، �رشطنا:  

العقل، واملنهج، والإجناز.

بائنا  لكم ال�صكر يف مركز درا�صات املراأة، وال�صكر لآ

كان  كما   – املييكييان  هييذا  جعل�ا  الييذييين  �صن  امل�ؤ�صِّ

ن�صانية، والذين �صربوا ي�م  الإ للمعرفة  – ُب�صتانًا 
دينار،  األييف  خم�صن  1962م  عام  م�ازنتها  كانت 

ويعل� �صجيج ال�صك�ى واجلامعة وامل�صت�صفى لهما 

م�ازنتان تزيدان على مئة وخم�صن ملي�ن دينار.

�ساحبة ال�سمو،

احل�سور الكرمي

اأنييك حملت  ردنييييين،  اأ�ييرشة هييذه اجلامعة والأ يقن 

رفعتها،  عييلييى  كييبييري  بييييداأب  وعييمييلييت  املييييراأة  ق�صية 

مل لمهات واأ�رش ل تعد ول  و�صاهمت يف �صناعة الأ

مل وت�صنعيه، ولذا ي�رشين  حت�صى، كنت ترعن الأ

قّرر  العمداء   جمل�س  اأن  اعلن  اأن  ال�صباح  هييذا  يف 

تخ�صي�س .جائزة حتمل ا�صم �صاحبة ال�صم� امللكي 

درا�صة  ف�صل  لأ املعظمة  طييال  بنت  ب�صمة  مييرية  الأ

ردنية. م يف ق�صايا املراأة الأ ُتقدَّ

تتمات

اإننا اأهل ح�ار العقل والعدل ال ح�ار 

ال�شيد والعبد

من يقاطع املا�شي كّله جاهل، ومن 

يحمله كّله دون نقده فا�شل

مة  ن�شعى لك�شف الغمة عن حال االأ

وكل اأردنية زرقاء اليمامة

ر�ص ب�شي�ف العلم  �شنغر�ص هذه االأ

واملعرفة حتى ي�شتجيب العدم



� تتمات

رئي�صها الدكت�ر خالد الكركي وعن ال�صندوق مديره 

يف  امل�ص�ؤولن  كبار  من  عدد  بح�ص�ر  ع��س  طييارق 

اجلامعة وال�صندوق.

ل�صت�صافة  عييربييي  بلد  كييياأول  ردن  الأ اختيار  ومت 

امل�ؤمتر من قبل اللجنة الدولية املنظمة ل�صل�صلة من 

ردنية" لعقد  امل�ؤمترات العاملية يف حن اختريت" الأ

العلمية  ملكانتها  رحابها  يف  العلمية  التظاهرة  هذه 

ال�طنية  امل�صت�يات  كافة  على  املرتاكمة  ولتجربتها 

امليي�ؤمتييرات  واإقيياميية  تنظيم  يف  والعاملية  قليمية  والإ

والندوات العلمية.

واأكد الدكت�ر الكركي خال لقائه ع��س على هام�س 

ت�قيع املذكرة اهتمام اجلامعة بالبحث العلمي الذي 

يخدم القطاعات ال�طنية املختلفة لفتا اإىل ا�صتعداد 

مكانيات ال�رشورية لإجناح   اجلامعة لتقدمي كافة الإ

هذا املنتدى العاملي.

اجله�د  تكاتف  يف  اأمييلييه  عيين  ع��س  اأعيييرب  بيييدوره 

ؤ�ييصيي�ييصييات الييعييلييمييييية لإجنييياح  اليي�طيينييييية ل�ييصيييييمييا امليي�

للتعرف  كبرية  فر�صة  ي�فر  الييذي  امليي�ؤمتيير  اأعييمييال 

الكيمائية. الييعييليي�م  يف  العلمية  امليي�ييصييتييجييدات   عييلييى 

املنظمة  ال�طنية  اللجنة  بح�صب  امليي�ؤمتيير  وي�صكل 

الباحثن  ال�صلة بن  لت�ثيق  للم�ؤمتر فر�صة مهمة 

من  العلماء  وبن  العليا  الدرا�صات  وطلبة  ال�صباب 

خمتلف دول العامل مبن فيهم احلائزون على جائزة 

ن�بل واإتاحة فر�صة الت�صال املبا�رش بينهم وبناء 

مكانتهم  لتعزيز  املييجييال  تفتح  م�صتقبلية  عيياقييات 

العلمية.

ويت�قع املنظم�ن للم�ؤمتر م�صاركة ح�ايل )100( 

عامل من دول العامل منهم )12( عاملًا من احلائزين 

والفيزياء  والييطييب  الكيمياء  يف  ن�بل  جييائييزة  على 

من  م�صارك   )500( يقارب  ما  م�صاركة  اإىل  اإ�صافة 

العليا  الدرا�صات  وطلبة  وطنية  �صناعية  م�ؤ�ص�صات 

ردنية. يف اجلامعات الأ

خم�صة  ي�صتمر   الييذي  امليي�ؤمتيير  برنامج  ويت�صمن 

امل�ؤمتر  يف  امل�صاركن  العلماء  جتمع  جل�صات  اأيييام 

وميي�ييصيي�ؤويل  العليا  الييدرا�ييصييات  وطييلييبيية  بالباحثن 

امل�ؤ�ص�صات العلمية وال�صناعية اإ�صافة اإىل عقد ور�س 

عمل مل�صاعدة الباحثن على تعزيز قدراتهم البحثية 

.

 يذكر اأن �صندوق دعم  امل�صاريع العلمية يف ال�رشق 

2008 ويهدف  تاأ�ص�س مببادرة ملكية عام  و�صط  الأ

البحثية  امل�صاريع  ودعم  العلمي  التعاون  تعزيز  اإىل 

ردن واملنطقة. يف الأ

الدكت�ر  اجلامعة  يف  الكيمياء  اأ�صتاذ   اأن  اإىل  ي�صار 

يف  امل�ؤمتر  عقد  راييية  ت�صلم  قد  كييان  الناظر  م��صى 

العا�رش  امل�ؤمتر  اأعمال   يف  م�صاركته  خال  ردن  الأ

الذي عقد يف الفلبن عام 2008م.

�ضيـــــوي  وروبــــي الآ املوؤمتــــر الأ

ردنيــــة" للعلــــوم الكيميائيـــــة يعقــــد يف "الأ

منها  الع�رشات من املعايري.

جميع  تت�صمن  واملعايري  املييراجييع  اأن  اإىل   واأ�صار 

يقدمها  التي  والفندقية  الطبية   اخلدمات  ج�انب 

الدواء   وكذلك  واملراجعن،  للمر�صى  امل�صت�صفى 

العدوى. ومنع  مان  والأ للمر�صى،  الطبية   وامللفات 

 )450( زهيياء  �صن�يا  اجلامعة  م�صت�صفى   ويراجع 

 )2000( ييي�ميييييا  يييراجييعييه  فيما   مييرييي�ييس،  األييييف 

وهي   )%75( �ييصييغييال  الإ ن�صبة  تبلغ  فيما  مري�س، 

الييقيي�ييصيياة. الييدكييتيي�ر  بح�صب  اليينيي�ييصييب،  اأعلى    ميين 

والفنية  الييطييبييييية  اخليييدميييات  تييقييدمي  عييلييى   وي�رشف 

امل�صت�صفى،  للمر�صى )2250( عاما  يف  دارييية  والإ

من بينهم )150( اخت�صا�صيا ا�صت�صاريا و)300( 

ال�رشيرية  امل�صت�صفى  �صعة  تبلغ  فيما   مقيم،  طبيب 

)600( �رشير.

 على �صعيد مت�صل قال الدكت�ر الق�صاة اإن م�ازنة 

دينار،  ملي�ن   )70( بلغت  العام   لهذا  امل�صت�صفى 

 )%50( ن�صبته  ما  دينار، وه�  )6( ماين  وبعجز 

ملي�ن   )12( بلغ  الييذي  املا�صية  ال�صنة  عجز  من  

اأقل  العام من  اأن ن�صبة العجز  لهذا  دينار لفتا اىل 

خرية. الن�صب خال ال�صن�ات ال�صابقة الأ

اجلامعة"  "م�ضت�ضفى 
يح�ضل على �ضهادة دولية 
يف جودة اخلدمات الطبية

اجلامعة - افتتح يف حرم اجلامعة يف العقبة معر�س 

اآثارها  الزلزل وكيفية احلد من  اأخطار  للت�عية من 

ردن. يف الأ

وي�صكل املعر�س فر�صة مهمة لن�رش املعرفة وال�عي 

بن طلبة اجلامعة واملجتمع املحلي مبا يتعلق بالزلزل 

يجاد بيئة �صليمة ت�صهم يف احلد من اأخطار  و�ص�ل لإ

الزلزل واحلد من اآثارها ال�صلبية.

وت�صمن املعر�س جم�صمات ت�ص�ر احلالة الزلزالية 

اأفام وثائقية ون�رشات ول�حات  ردن وعر�س  الأ يف 

حدوثه  قبل  الزلزال  مع  للتعامل  تثقيفية  اإر�صادية 

وخاله وبعده.

اإىل  ي�من  ا�صتمر  الييذي  املعر�س  تنظيم  يف  و�صارك 

م�ؤ�ص�صة  اجلامعة،  يف  البحرية  العل�م  كلية  جانب 

بحاث، وال�كالة ال�ص�ي�رشية  م�صاركة للدرا�صات والأ

.)SBC( للتنمية والتعاون الدويل

معـــر�ض التوعيـــة مــن اأخطـــار الزلزل 

يف "اأردنيــــة العقبــــــة"

�ضاءات اإ

دارة والتمويل مبنى كلية الإ



� �ضاءات اإ

ردنية" خيمة توعية مرورية يف "الأ

من  ال�صابع  يف  اجلامعة  يف  افتتحت   - اجلامعة 

ني�صان "خيمة ت�عية مرورية" بالتعاون مع اإدارة 

ال�صري املركزية. 

الهيئات  دائيييرة  اأقامتها  الييتييي  اخليمة  وتهدف  

التعريف   اإىل  الطلبة  �ييصيي�ؤون  عمادة  الطابية يف 

واإطيياع زوارهييا  ال�صري  بحجم م�صكات حيي�ادث 

دارية  كادميية والإ من الطلبة واأع�صاء الهيئتن الأ

على �ص�ر حل�ادث  ذهبت  �صحيتها اأرواح بريئة  

على طرقات اململكة.

وا�صتملت اخليمة على ت�زيع كتيبات ومن�ص�رات 

ت��صح اأ�صاليب ال�صامة املرورية على الطرقات.

املركزية  ال�صري  اإدارة  اأكد  مدير   ال�صدد  ويف هذا 

"�صهدا  املا�صين  العامن  اأن  العميد عدنان فريح 

م�شددا  ال�صري"  حييي�ادث  يف  ملم��صًا  انخفا�صًا 

مع  بال�رشاكة  املرورية  الت�عية  ن�رش  اأهمية  على 

اجلامعة بهدف ت�فري بيئة مرورية اآمنة ومتميزة 

قليمي والدويل. على امل�صت�ين الإ

عماد  الدكت�ر  الطلبة  �ص�ؤون  عميد  اأ�صار   بدوره 

يف  ال�صري  اإدارة  تبذلها  التي  اجله�د  اإىل  �صاح 

خ�صائر  ت�صبب  الييتييي  ال�صري  حلييي�ادث  الت�صدي 

رواح، م�صتعر�صا الن�صاطات الت�ع�ية  ب�رشية يف الأ

اأداة  "تعد  والتي  اجلامعة  رحاب  يف  تنظمها  التي 

فاعلة   يف احلد من احل�ادث املرورية".

دائييييييرة  مدييييييير  بيياأعييمييييييييييييييال  الييقييائييم   ولفييييت 

اإىل اخلطة  الغنمين  زييييييييياد  الطابيييييييية  الهيئييييات 

للتعامل مع  الدائرة  التي و�صعتها  ال�صرتاتيجية 

املرورية،  احليي�ادث  اأبرزهييييييييا  جمتمعية  ق�صايا 

ي�صكل  اليييذي  الييطييابييي  اجل�صم  دور  اإىل  ميي�ييصييريًا 

قيييييي�ة فاعلييييييييية بن�صييييييييييير الت�عيييييييييية املرورية بن 

�رشائح املجتمع.

جهد وطني متوا�سل للتوعية املرورية

اجلامعة - اأطلقت اجلامعة م�قعا اإليكرتونيا 

خييا�ييصييا بييالييتيياأميين اليي�ييصييحييي يف اليييرابيييع من 

ني�صان. 

ال�صحي  التاأمن  مدير  باأعمال  القائم  وقييال 

عمران الق�صاة اإن امل�قع يتيح للم�صتخدمن 

ال�صحي  الييتيياأميين  تييعييليييييمييات  عييلييى  الييتييعييرف 

واخليييدميييات الييتييي يييقييدمييهييا مييين ا�ييصييرتاكييات 

واإ�صافات اأو تعديل اأو اإلغاء الدرجات. 

كما  امل�صتخدمن  اأ�صئلة  على  امل�قع  ويجيب 

وبع�س  ال�صحي  الييتيياأميين  ميين  منييياذج  ييي�فيير 

ن عليهم �صحيا، ف�صا عن  ر�صادات للم�ؤمَّ الإ

دارييية ذات ال�صلة بالتاأمنب  م�ر املالية والإ الأ

ال�صحي. 

على  الطيياع  للم�صتخدمن  اجلامعة  وتتيح 

خدمات التاأمن ال�صحي عرب الرابط 

http://www.ju.edu.jo/offices/

healthinsurance/Home.aspx

موقع اإلكرتوين 

خــا�ض بالتـــــاأمني 

ال�ضحـــــي 

والتدريب  البح�ث  معهد  ا�صتطاع   - اجلامعة 

ر�صاد والتعليم الزراعي التابع للجامعة ت�فري  والإ

ملكافحة  ردنييييية  الأ للجمعية  الييازميية  مييكييانيييييات  الإ

الت�صحر وتنمية البادية يف ي�مها العلمي بعن�ان 

ردن". الأ وادي  يف  الت�صحر  يف  واأثره  "التملح 
إن  فا اخل�الدة  ر�صا  الدكت�ر  املعهد  لعميد  ووفقًا 

اإطييار  يف  تاأتي  املعهد  مقر  يف  الفعالية  هييذه  اإقيياميية 

ن�صطة الزراعية التي تق�م بها  اهتماماته بدعم الأ

املدين  املجتمع  وم�ؤ�ص�صات  احلك�مية  امل�ؤ�ص�صات 

ركيزة  يعترب  الذي  الزراعي  القطاع  تنمية  بهدف 

اأ�صا�صية من مرتكزات التنمية ال�طنية ال�صاملة. 

جمال  يف  املعهد  بها  يق�م  التي  املهام  اإىل  واأ�صار 

بييالييطييرق العلمية  تييدريييب املييزارعيين واإر�ييصييادهييم 

�صاليب الزراعية احلديثة.  ال�صحيحة لاأ

عقد  الييذي  العلمي  للي�م  الفتتاحية  اجلل�صة  ويف 

يف التا�صع والع�رشين من اآذار املا�صي ثمن رئي�س 

اجلمعية الدكت�ر عبد اللطيف عربيات الدور الذي 

ت�صطلع به اجلامعة مل�صاندة امل�ؤ�ص�صات الزراعية 

ال�طنية ل �صيما اإعداد ك�ادر م�ؤهلة واإتاحة فر�س 

التدريب يف كلية الزراعة واملعهد الزراعي يف الغ�ر 

و�صط.  الأ

ولفت اإىل اأهمية م�ا�صيع الي�م العلمي الذي ي�صلط 

الذي  ردن  الأ وادي  واأثييره يف  التملح  على  ال�ص�ء 

ااأ�صكالها  بكافة  الزراعات  يعترب م�صدرًا مهمًا يف 

التي  واأن�اعها معربًا عن تقدير اجلمعية للجه�د 

بذلها املعهد لإجناح اأعمال الي�م العلمي. 

الزراعي  املعهد  من  وباحث�ن  اأكادميي�ن  وقييدم 

ردن  ردنين و�صلطة وادي الأ واحتاد املزارعن الأ

ر�صاد وجامعة العل�م  واملركز ال�طني للبحث والإ

واقييع  تناولت  مهمة  عمل  اأوراق  والتكن�ل�جيا 

الرتبة  على  واأثييرهييا  واملل�حة  ردن  الأ يف  الييزراعيية 

املحا�صيل  اإنتاجية  على  املل�حة  واأثيير  والييزراعيية 

را�صي املتاأثرة باملل�حة واملحا�صيل  الزراعية والأ

املقاومة لها. 

علمية  ودرا�ييصييات  بح�ثا  العلمي  الييييي�م  وناق�س 

الري وا�صتعمالتها وواقع �صد  ح�ل ن�عية مياه 

الكرامة واأثر مل�حته على مياه ري املزروعات يف 

ردن. وادي الأ

ب�رشورة  العلمي  الي�م  يف  امل�صارك�ن  واأو�ييصييى 

را�صي الزراعية  تكاتف اجله�د ال�طنية حلماية الأ

ميين الييتيي�ييصييحيير والييتييمييلييح وتيي�جيييييه الييبيياحييثيين يف 

عداد درا�صات وبح�ث علمية  ردنية لإ اجلامعات الأ

ت�صبب  التي  الييري  مياه  يف  التملح  م�صاكل  ت�اجه 

ردن.  زيادة رقعة الت�صحر يف منطقة وادي الأ

ردن خرباء واأكادمييون يناق�ضون اأثر التملح يف وادي الأ



�

ردنية عالم  والعالقات العامة ـ اجلامعة الأ ن�صره اإعالمية ت�صدر عن دائرة الإ

رئي�س التحرير : كمال فريج

�صكرتري التحرير: لبنى العالوين

الت�صوير الفوتوغرايف:

إياد زاهر ال�صعيد ا

حممد حممود الطرزي

ردن ـ عمــــان الأ

الت�صميم والإخراج الفنيتلفون: 5355000 - فاك�س: 5300426

�ضدارات اإ

�ضاءات اإ

القب�ل  وحييدة  اأطلقت   - اجلامعة 

اجلامعة م�قعها  يف  والييتيي�ييصييجيييييل 

لكرتوين اجلديد بع�رش لغات عاملية  الإ

يف ال�صابع من ني�صان .

ن�عه  من  ول  الأ امل�قع  هييذا  ويعترب 

ل�حدة القب�ل والت�صجيل حيث ي�فر 

العربية  باللغات  ملت�صفحيه  اخلدمة 

يطالية  والإ ملييانييييية  والأ والإجنليزية 

�ييصييبييانييييية والييرتكييييية والييرو�ييصييييية  والإ

وال�صينية  والك�رية والفرن�صية.

ويحت�ي امل�قع على معل�مات كافية 

و�ييصييامييليية عيين الييربنيياجميين الييعييادي 

وامليييي�ازي و�يييرشوط اللييتييحيياق بهما 

بالإ�صافة اإىل التخ�ص�صات والر�ص�م 

اجلامعية. 

للطلبة  وافيييييا  �ييرشحييا  يت�صمن   كما 

جانب عن كيفية اللتحاق  العرب والأ

اجلامعة  ومعاهد  كليات  يف  للدار�صة 

املختلفة عن طريق الربنامج امل�ازي 

اأو الدرا�صة اخلا�صة )احلرة( كطلبة 

اأو  درا�صي واحد  ملدة ف�صل  زائرين 

اأكرث .

ويييتيي�ييصييميين املييي�قيييع اأييي�ييصييا اخلييطييط 

باللغتن  امليي�اد  وو�صف  الدرا�صية 

حتى  املعتمدة  والإجنليزية  العربية 

تيياريييخييه جلييميييييع الييتييخيي�ييصيي�ييصييات يف 

والعقبة  عييمييان  يف  اجلييامييعيية  كييليييييات 

بالإ�صافة اإىل �رشح عن كيفية التحاق 

حملة ال�صهادات اجلامعية املت��صطة 

بالتج�صري   ) املجتمع  كليات  )دبل�م 

الييعييادي  الييربنيياجميين  يف  اجلامعة  يف 

وامل�ازي .

موقـــــــــــع اإلكرتونــــــــــي للت�ضجيــــل

بلغـــــات عامليــــــــة

الييرابييع  املييجييلييد  �ييصييدر   - اجلامعة 

يف  وقييياف  الأ اإ�صدارات   �صل�صلة  عن 

اإىل  �صامي  الإ الفتح  ال�صام منذ  باد 

املرة  وهييذه  الع�رشين،  القرن  نهاية 

عن لبنان فيما �صبقه �صدور جملدات 

ردن و�ص�ريا  الأ وقيياف يف  الأ تناولت 

وفل�صطن خ�صعت جميعها للتحكيم 

وبلغ عدد �صفحاتها )2651(�صفحة 

باللغتن العربية والإجنليزية.  

وقال رئي�س جلنة تاريخ باد ال�صام  

اإن  البخيت  عييدنييان  حممد  الييدكييتيي�ر 

وىل التي يتم فيها  هذه " رمبا املرة الأ

وقاف يف  تناول ج�انب من تاريخ الأ

لبنان منذ مطلع العهد العثماين حتى 

نهاية النتداب الفرن�صي لكل املناطق 

ولعم�م الط�ائف". 

لبنان  وقييييياف يف  الأ ويييتيينيياول جمييلييد 

ذلك   �ييصييامييييية مبيييا يف  الإ الوقييييياف 

وقاف  والأ الدروز  امل�حدين  اأوقاف 

رثييي�ذكييي�يييصييييييية مييثييل اأوقيييييياف دييير  الأ

البلمند بالك�رة واأوقاف دير اليا�س 

مارة  الإ الرهبانيات يف عهد  واأوقاف 

ال�صهابية يف لبنان. 

واأ�صاف الدكت�ر البخيت، يف تقدميه 

�صفحة   556 يف  يقع  اليييذي  للكتاب 

املجلد  اأن  املييتيي��ييصييط،  الييقييطييع  مييين 

العلماء  من  " ثلة  من  م�صاهمة  جيياء 

من  ولية  الأ امل�صادر  اعتمدوا  الذين 

ال�صجات العثمانية مثل دفاتر الطاب� 

العثمانية،  الييدوليية  اأر�صيف  واأقيييام 

و�صجات املحاكم ال�رشعية يف بريوت 

ديرة".  وطرابل�س و�صجات الأ

اأن عمل  الييبييخيييييت  الييدكييتيي�ر  وتييابييع 

تتبع  عييلييى  يييقييتيي�ييرش  مل  الييبيياحييثيين 

الت�صل�صل التاريخي ملادة ال�ثائق يف 

الباحث�ن  بادر  بل  �صلية  الأ مظانها 

امل�صت�ى  على  النم�  ظاهرة  لتف�صري 

م�صريا  والقييتيي�ييصييادي،  الجتماعي 

عفاءات ال�رشائبية  اإىل اأهمية دور الإ

بي�ت  بييهييا  نعمت  الييتييي  واليير�ييصيي�م 

العبادة واملدار�س.

ويف هذا ال�صدد، اأكد الدكت�ر البخيت 

على امتياز متتع به هذا املجلد وه� " 

درا�صة ظاهرة القان�ن واله�ية على 

�ص�ء درا�صة بع�س ال�قفيات" .

وييير�ييصييد املييجييلييد حييركيية الييعييمييران 

بع�س  يف  �يييصيييامييييييية  الإ وقيييييييياف  والأ

الن�احي اللبنانية يف القرن ال�صاد�س 

ع�رش من خال بع�س دفاتر التحرير 

وقاف  لأ حتليلية  ودرا�صة  العثمانية 

ودور  الييعييثييميياين،  الييعييهييد  يف  عييكييار 

وتط�ره  املجتمع  تنمية  يف  ال�قفيات 

يف  �صيدا  مدينة  من  من�ذجا  مقدما 

حتى  ع�رش  التا�صع  القرن  منت�صف 

نييهيياييية الييقييرن الييعيي�ييرشييين، واأخييييريا 

جتاه  الفرن�صي  النييتييداب  �صيا�صة 

ال�قف يف لبنان.  

�ضدور املجلد الرابع من �ضل�ضلة اأوقاف بالد ال�ضام ..

وهذه املرة من لبنان

اجتماعيات ،،،

ترقيــــــــات

اأني�س  الييدكييتيي�ر  ترقية  متييت 

�صطناوي من كلية الهند�صة 

رتبة  اإىل  والييتييكيينيي�ليي�جيييييا 

اأ�صتاذ م�صارك.

حممد  الييدكييتيي�ر  ترقية  متييت 

العل�م  احليي�راين من كلية 

اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك.

تهانـــــــــــي

اأقيييييييم حييفييل زفيييياف الييزميييييل 

باأعمال  القائم  البكر  خملد 

يف  املييرا�ييصييم  �صعبة  رئييييي�ييس 

والعاقات  عيييام  الإ دائييرة 

العامة.

تعــــــــــــاز

تعاىل  اهلل  رحييميية  اإىل  انتقلت 

�ييصييقيييييقيية اليي�ييصيييييد حيي�ييصييام 

مدير  م�صاعد  اليينييجييداوي 

وحدة ال�ص�ؤون املالية.


